
 

K	U	P	N	Í			S	M	L	O	U	V	A	
	

číslo	smlouvy…………….	

	

1. Střední	škola	řemesel	a	Odborné	učiliště	Lipová	-	lázně	
se	sídlem:		 458,	79061	Lipová-lázně	
zastoupena:		 	
IČ:	 	 00843032	
DIČ:	 	 CZ00843032	(neplátce	DPH)	
telefon:		 	
e-mail:	 	 	
č.	účtu:			 17231-841/0100	
(dále	jen	kupující)		
		
a	
		
2.	 Clever	IT	Technology	s.r.o.	
zapsána	ve	spisové	složce	C	71702	vedená	u	Krajského	soudu	v	Ostravě	
se	sídlem:	 Dolní	120/5,	783	13	Štěpánov	
zastoupena:	 	 	 	
IČ:	 	 06372058	 	 	 	 	 	
DIČ:	 	 CZ06372058	
telefon:	 	
e-mail:		 		
č.	účtu:	 	
	(dále	jen	prodávající)	
	
uzavřeli	 níže	 uvedeného	 dne	podle	 ustanovení	 §	 2079	 a	 následujících	 Občanského	 zákoníku	
v	platném	znění	(dále	jen	občanský	zákoník)	kupní	smlouvu,	která	má	tento	obsah:	
	
	

I.	Předmět	a	místo	plnění	

1. Předmětem	plnění	dle	této	smlouvy	je	plnění	předmětu	veřejné	zakázky	„TRANZITNÍ	PROGRAM	
NA	 SŠŘ	 A	 OU	 LIPOVÁ–LÁZNĚ	 –	 DODÁVKA	 VYBAVENÍ“,	 tj.	 dodávka	 vybavení	 tří	 cvičných	
pracovišť:	cvičná	kuchyňka,	cvičné	rehabilitační	pracoviště,	cvičné	pracoviště	úklidových	služeb.	
Dodávka	bude	zahrnovat	dopravu	do	místa	plnění,	kompletní	montáž	a	 instalaci	v	místě	plnění	
včetně	 souvisejícího	 montážního	 materiálu	 (dále	 jen	 „předmět	 koupě“).	 Bližší	 podrobnosti	
k	předmětu	plnění	veřejné	zakázky	jsou	popsány	v	technické	specifikaci	k	položkovému	rozpočtu,	
rozsah	je	uveden	v	položkovém	rozpočtu.	Obojí	jsou	přílohami	této	smlouvy.		

2. Místem	plnění	 je:	 Střední	 škola	 řemesel	 a	Odborné	učiliště	Lipová	–	 lázně,	 458,	 79061	Lipová-
lázně.	

3. Prodávající	prohlašuje,	že	je	odborně	způsobilý	k	zajištění	předmětu	plnění	podle	této	smlouvy.	
4. Prodávající	 se	 zavazuje	 dodat	 a	 provést	 montáž	 uvedeného	 předmětu	 koupě	 v	místě	 plnění	 a	

převést	na	kupujícího	vlastnické	právo	k	tomuto	předmětu	koupě.	Kupující	 se	zavazuje	zaplatit	
prodávajícímu	za	dodávku	předmětu	koupě	a	jeho	montáž	bez	vad	a	nedodělků	kupní	cenu,	a	to	
na	základě	předávacího	protokolu	a	soupisu	dodávek.	

5. Projekt	 je	 spolufinancován	 z	prostředků	 Evropského	 sociálního	 fondu,	 Operačního	 programu	
výzkum,	 vývoj	 a	 vzdělávání;	 Výzva	 č.	 02_19_077	 -	 Podpora	 dětí	 a	 žáků	 se	 speciálními	
vzdělávacími	 potřebami;	 Název	 projektu:	 Tranzitní	 program	 na	 SŠŘ	 a	 OU	 Lipová	 -	 lázně;	
Registrační	číslo	projektu:	CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016803.			
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II.	Cena	

1. Smluvní	 strany	se	dohodly,	 že	cena	dodávky	a	montáže	předmětu	koupě	dle	čl.	 I.	 této	smlouvy	
činí:		

Cena	bez	DPH	 1	134	670,00	Kč	
DPH	21	%													 238	280,70	Kč	
Cena	vč.	DPH	 1	372	950,70	Kč	

	
Předmět	plnění	této	smlouvy	nebude	využíván	ani	částečně	pro	ekonomickou	činnost,	kupující	jej	
pořizuje	 výlučně	 za	 účelem	 vzdělávání.	 Pokud	 jsou	 poskytnuté	 montážní	 práce	 zařazené	 pod	
číselnými	kódy	41-	43	klasifikace	produkce	CZ-CPA,	režim	přenesení	daňové	povinnosti	dle	§	92e	
zákona	č.	235/2004	Sb.,	o	dani	z	přidané	hodnoty,	v	platném	znění,	nebude	použit.		

2. Položkový	rozpočet	předmětu	koupě	je	uveden	v	příloze	této	smlouvy.	
3. Cena	je	maximální	a	zahrnuje	veškeré	náklady,	které	prodávající	vynaloží	na	dodávku,	přepravu	a	

montáž	předmětu	koupě.		
4. DPH	bude	účtováno	podle	zákona	č.235/2004	Sb.,	o	dani	z	přidané	hodnoty,	ve	znění	platném	ke	

dni	uskutečnění	zdanitelného	plnění	podle	této	smlouvy.		

	
III.	Podmínky	plnění	

1. Prodávající	 je	 povinen	 neprodleně	 po	 uzavření	 této	 smlouvy	 na	 místě	 plnění	 ověřit,	 zda	
v	rozpočtu	 specifikovaný	 předmět	 koupě	 je	 rozměrově	 možné	 umístit	 do	 určených	 místností,	
případně	kupujícího	upozornit	na	odlišnosti	a	dohodnout	se	na	změnách.	

2. Prodávající	je	povinen	dodat	kupujícímu	předmět	koupě	dle	čl.	I.	bodu	1.	smlouvy	a	provést	jeho	
montáž	bez	vad	a	nedodělků	v	termínu	do	10ti	týdnů	od	data	podpisu	smlouvy.	

3. Zjistí-li	 kupující,	 že	 předmět	 koupě	 vykazuje	 vady	 či	 nedodělky,	 sdělí	 tuto	 skutečnost	 písemně	
prodávajícímu	 v	den	 předání	 a	převzetí	 a	 své	 stanovisko	 odůvodní	 (tím	 nejsou	 dotčena	 práva	
kupujícího	 z	 vad	 předmětu	 koupě,	 které	 kupující	 při	 předběžném	 seznámení	 se	 s	předmětem	
koupě	neodhalil	nebo	které	vyjdou	najevo	dodatečně).	Prodávající	se	zavazuje	k	odstranění	takto	
zjištěné	vady	či	nedodělku	bez	zbytečného	odkladu,	nejpozději	však	do	pěti	pracovních	dnů	ode	
dne	 předání	 a	 převzetí	 v	případě,	 pokud	 kupující	 předmět	 koupě	 s	vadou	 či	 nedodělkem	
převezme.	 Prodávající	 je	 oprávněn	 opětovně	 vyzvat	 kupujícího	 k	 převzetí	 předmětu	 koupě	 až	
poté,	co	vytčené	vady,	nedodělky	i	jiné	nedostatky	předmětu	koupě	odstraní.	

4. Datum	předání	a	převzetí	předmětu	koupě	bude	datem	zdanitelného	plnění.	

	

IV.	Vyšší	moc	

1. Smluvní	strany	se	zprošťují	veškeré	odpovědnosti	za	nesplnění	svých	povinností	z	této	Smlouvy	
po	dobu	trvání	vyšší	moci	do	té	míry,	pokud	po	nich	nebylo	možné	požadovat,	aby	neplnění	svých	
povinností	z	této	Smlouvy	v	důsledku	vyšší	moci	předešly.		

2. Za	vyšší	moc	 je	pro	účely	 této	Smlouvy	považována	každá	událost	nezávislá	na	vůli	 Smluvních	
stran,	 která	 znemožňuje	 plnění	 smluvních	 závazků	 a	 kterou	 nebylo	 možno	 předvídat	 v	 době	
vzniku	 této	 Smlouvy.	 Za	 vyšší	 moc	 se	 z	 hlediska	 této	 Smlouvy	 považuje	 zejména	 přírodní	
katastrofa,	pandemie,	požár,	výbuch,	silné	vichřice,	zemětřesení,	záplavy,	válka,	stávka	nebo	jiné	
události,	které	jsou	mimo	jakoukoliv	kontrolu	Smluvních	stran.	

3. Po	dobu	trvání	vyšší	moci	se	plnění	závazků	podle	této	Smlouvy	pozastavuje	do	doby	odstranění	
následků	vyšší	moci.		

	

V.	Platební	podmínky	

1. Prodávající	je	oprávněn	vystavit	daňový	doklad	(dále	jen	„faktura“)	na	kupní	cenu	v	den	předání	
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a	 převzetí	 zboží	 bez	 vad	 a	 nedodělků	 kupujícímu	 se	 splatností	 30	 dnů	 ode	 dne	 jeho	 doručení	
kupujícímu	na	adresu	kupujícího.		

2. Faktura	prodávajícího	musí	mít	náležitosti	daňového	dokladu	dle	příslušných	právních	předpisů.	
Dále	musí	 faktura	 obsahovat	 číslo	 smlouvy	 kupujícího.	 Součástí	 faktury	 bude	 příloha	 –	 soupis	
dodávek	 oceněný	 podle	 položkového	 rozpočtu	 odsouhlasený	 kupujícím.	 Faktura	 musí	 	 dále	
obsahovat	přesný	název	a	registrační	číslo	projektu	dle	čl.	I.	bodu	5.		

3. Nebude–li	faktura	obsahovat	některou	ze	stanovených	náležitostí,	nebo	bude	chybně	vyúčtována	
cena,	 je	 kupující	 oprávněn	 takovou	 vadnou	 fakturu	 před	 uplynutím	 doby	 splatnosti	 vrátit	
prodávajícímu	k	provedení	opravy.	Prodávající	provede	opravu	vystavením	nové	faktury	s	novou	
dobou	 splatnosti	 nebo	 vystavením	 opravného	 daňového	 dokladu.	 V	takovém	 případě	 není	
kupující	v	prodlení	s	placením	faktury.	Nová	doba	splatnosti	poběží	znovu	ode	dne	doručení	nově	
vyhotovené	faktury	nebo	opravného	daňového	dokladu	kupujícímu.	

	

VI.	Záruční	podmínky	

1. Prodávající	poskytuje	na	předmět	koupě	záruku	v	délce	24	měsíců.	Délka	 záruky	 se	počítá	ode	
dne	předání	předmětu	koupě	v	místě	plnění.	Výše	uvedené	záruky	platí	za	předpokladu	dodržení	
stanovených	pravidel	provozu	a	údržby.		

2. Prodávající	se	zavazuje	zajistit	servisní	služby	na	předmět	koupě	u	kupujícího,	příp.	ve	výrobním	
závodě	 či	 v	 servisních	 organizacích	 se	 smluvním	 závazkem	 na	 provádění	 servisních	 prací.	
Prodávající	 ručí	 za	 kvalitu	 a	 včasný	 průběh	 servisních	 služeb,	 ať	 jsou	 poskytovány	 výrobním	
závodem	nebo	smluvním	partnerem.		

3. Uznané	reklamace,	které	nemohou	být	odstraněny	opravou,	budou	řešeny	výměnou	vadného	dílu	
za	díl	nový	na	náklady	prodávajícího.	

4. Reklamaci	 vady	 kupující	 zašle	 prodávajícímu	 písemně,	 s	 popisem	 vady	 a	 stanoví	 lhůtu	
k	odstranění	 vady.	 Přivolaný	 technik	 servisu	 se	 na	místo	 plnění	 dostaví	 nejpozději	 následující	
pracovní	 den.	 V	případě,	 že	 prodávající	 neodstraní	 reklamované	 vady	 ani	 nezajistí	 náhradní	
zboží,	 je	 kupující	 oprávněn	 zajistit	 odstranění	 vady	 sám	 a	 prodávající	 se	 zavazuje	 uhradit	
kupujícímu	veškeré	náklady	vzniklé	v	souvislosti	s	takovýmto	odstraněním	vady.	

	

VII.	Smluvní	pokuta	

1. Kupující	má	 právo	 požadovat	 smluvní	 pokutu	 při	 nedodržení	 termínu	 dodávky	 a	montáže	 dle	
čl.		 III.	této	smlouvy	ve	výši	0,1%	z	celkové	ceny	dle	čl.	 II.	této	smlouvy	za	každý	den	prodlení	a	
prodávající	je	povinen	požadovanou	smluvní	pokutu	uhradit.	

2. Prodávající	má	právo	požadovat	smluvní	pokutu	při	nedodržení	termínu	splatnosti	dle	čl.		V.	této	
smlouvy	ve	výši	0,1%	z	celkové	ceny	dle	čl.	 	II.	této	smlouvy	za	každý	den	prodlení	a	kupující	je	
povinen	požadovanou	smluvní	pokutu	uhradit.	

3. V	případě	prodlení	prodávajícího	s	odstraněním	vady	nebo	nedodělku	předmětu	koupě	řádně	a	
včas	 je	 prodávající	 povinen	 zaplatit	 kupujícímu	 smluvní	 pokutu	 ve	 výši	 1.000,00	Kč	 za	 každou	
vadu,	u	níž	je	prodávající	v	prodlení	a	za	každý	den	prodlení.		

4. V	případě	 prodlení	 přítomnosti	 technika	 servisu	 a	 prodlení	 se	 zahájením	 servisních	 úkonů	 na	
místě	plnění,	po	předchozím	řádném	oznámení	kupujícího	prodávajícímu,	je	prodávající	povinen	
uhradit	 kupujícímu	 smluvní	 pokutu	 ve	 výši	 1.000,00	 Kč	 za	 každý	 započatý	 den	 prodlení	 dle	
tohoto	ustanovení.		

5. Žádné	 ujednání	 o	 smluvní	 pokutě	 obsažené	 v	této	 smlouvě	 se	 nedotýká	 nároku	 kupujícího	
požadovat	v	plné	výši	náhradu	škody	způsobené	porušením	povinnosti	prodávajícího,	na	kterou	
se	vztahuje	smluvní	pokuta.	

6. Smluvní	pokuty	jsou	splatné	do	21-ti	dnů	ode	dne	vyúčtování.	 	 	
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VIII.	Další	ujednání	

1. Vlastnické	 právo	 k	předmětu	 koupě	 zboží	 přechází	 na	 kupujícího	 jeho	 převzetím.	 Tímto	 dnem	
přechází	na	kupujícího	odpovědnost	ze	vzniku	škod	na	předmětu	koupě.		

2. Prodlení	 s	termínem	 plnění	 o	 více	 než	 5	 dnů	 je	 podstatným	 porušením	 smlouvy	 a	 může	 být	
důvodem	k	odstoupení	od	smlouvy,	pokud	se	smluvní	strany	nedohodnou	jinak.	

	

IX.	Závěrečná	ustanovení	

1. Prodávající	 prohlašuje,	 že	 v	rámci	 zadávacího	 řízení	 uvedl	 v	 nabídce	 veškeré	 informace	 a	
předložil	 doklady,	 které	 odpovídají	 skutečnosti	 a	 měly	 nebo	 mohly	 mít	 vliv	 na	 výsledek	
zadávacího	řízení.	Porušení	této	povinnosti	je	považováno	za	podstatné	porušení	této	smlouvy	a	
kupující	může	od	této	smlouvy	odstoupit.		

2. Prodávající	 je	 povinen	 uchovávat	 veškerou	 dokumentaci	 související	 s	 realizací	 projektu	 včetně	
účetních	 dokladů	 minimálně	 do	 konce	 roku	 2031.	 Pokud	 je	 v	 českých	 právních	 předpisech	
stanovena	lhůta	delší,	musí	prodávající		použít	tuto	delší	lhútu.		Prodávající		je	povinen	minimálně	
do	 konce	 roku	 2031	 poskytovat	 požadované	 informace	 a	 dokumentaci	 související	 s	 realizací	
projektu	 zaměstnancům	 nebo	 zmocněncům	 pověřených	 orgánů	 (MŠMT	 ČR,	 MF	 ČR,	 Evropské	
komise,	Evropského	účetního	dvora,	Nejvyššího	kontrolního	úřadu,	příslušného	orgánu	finanční	
správy	a	dalších	oprávněných	orgánů	státní	správy)	a	je	povinen	vytvořit	výše	uvedeným	osobám	
podmínky	k	provedení	kontroly	vztahující	se	k	předmětu	této	kupní	smlouvy	 	a	poskytnout	 jim	
při	provádění	kontroly	součinnost.	

3. Strany	 smlouvy	 se	 dohodly	 na	 tom,	 že	 tato	 smlouva	 je	 uzavřena	 okamžikem	 podpisu	 obou	
smluvních	stran,	přičemž	rozhodující	je	datum	pozdějšího	podpisu.	Právní	vztahy	touto	smlouvou	
neupravené	se	řídí	zákonem	č.	89/2012	Sb.,	občanským	zákoníkem,	v	platném	znění.		

4. Změnit	nebo	doplnit	tuto	smlouvu	mohou	smluvní	strany	jen	po	vzájemné	dohodě,	a	to	formou	
písemných	dodatků.		

5. Kupující	 a	 prodávající	 jsou	 oprávněni	 odstoupit	 od	 této	 smlouvy	 v	 případech	 stanovených	
v	občanském	zákoníku	a	v	případech	uvedených	v	této	smlouvě.		

6. Smluvní	 strany	prohlašují,	 že	 si	 tuto	smlouvu	před	 jejím	podpisem	přečetly	a	že	byla	uzavřena	
podle	 jejich	 pravé	 a	 svobodné	 vůle,	 což	 stvrzují	 svými	 podpisy.	 Smlouva	 je	 vyhotovena	 ve	3	
stejnopisech,	přičemž	kupující	obdrží	2	vyhotovení	a	prodávající	1	vyhotovení.	

7. Přílohu	smlouvy	a	její	nedílnou	součást	tvoří:	
1. Položkový	rozpočet	
2. Technická	specifikace	k	položkovému	rozpočtu	

	
V	Lipové-lázních	dne:	 	
Kupující:	 Prodávající:	
	
	
	
	
…………………………………………	

,	ředitel	
	

	
	
	
	
…………………………………………	

,	jednatel	
	 	

	

7.10.2021



Kupující: Střední	škola	řemesel	a	Odborné	učiliště	Lipová	-	lázně
Název	VZ: TRANZITNÍ	PROGRAM	NA	SŠŘ	A	OU	LIPOVÁ–LÁZNĚ	–	DODÁVKA	VYBAVENÍ
Registrační	číslo	projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016803

Prodávající

Popis ks Cena/ks	bez	DPH Cena	celkem	bez	
DPH

1 Šoker	-	Šokový	zchlazovač	a	zmrazovač 1 																						174	600,00				 																		174	600,00				

2 Profesionální	chladící	stůl 1 																									58	920,00				 																					58	920,00				

3 Dvoudřezový	mycí	stůl 1 																									88	410,00				 																					88	410,00				

4 Chladící	vitrína 1 																									46	870,00				 																					46	870,00				

5 Mobilní	koupací	vana 1 																									12	110,00				 																					12	110,00				

6 Odlehčený	invalidní	vozík 1 																									15	980,00				 																					15	980,00				

7 Závěsný	elektrický	zvedák 1 																									64	200,00				 																					64	200,00				

8 Závěsný	kurt 1 																												5	550,00				 																								5	550,00				

9 Elektrické	polohovatelné	lůžko 1 																									46	900,00				 																					46	900,00				

10 Podložka	pro	přesun 1 																									10	500,00				 																					10	500,00				

11 Antidekubitní	matrace	s	kompresorem 1 																									15	980,00				 																					15	980,00				

12 Antidekubitní	matrace	klinická 1 																												5	300,00				 																								5	300,00				

13 Masážní	matrace	-	elektrická 1 																												4	400,00				 																								4	400,00				

14 Profesionální	masážní	křeslo 1 																						148	900,00				 																		148	900,00				

15 Běžecký	pás 1 																									48	700,00				 																					48	700,00				

16 Sedací	vak 1 																												4	790,00				 																								4	790,00				

17 Pračka 1 																									24	440,00				 																					24	440,00				

18 Sušička 1 																												3	800,00				 																								3	800,00				

19 Napařovací	figurína	na	košile	a	kalhoty 1 																									27	000,00				 																					27	000,00				

20 Žehlící	mandl 1 																						149	000,00				 																		149	000,00				

21 Foliová	balička	prádla	a	oděvů 1 																									69	900,00				 																					69	900,00				

22 Žehlicí	stroj 1 																									25	130,00				 																					25	130,00				

23 Žehlicí	prkno 1 																												2	990,00				 																								2	990,00				

24 Skladový	regál 1 																												8	400,00				 																								8	400,00				

25 Průmyslový	vysavač 1 																												7	900,00				 																								7	900,00				

26 Parní	mop 1 																												4	990,00				 																								4	990,00				

27 Parní	čistič 1 																												5	990,00				 																								5	990,00				

28 Zametací	stroj 1 																									12	900,00				 																					12	900,00				

29 Elektrický	fukar	na	listí	a	nečistoty 1 																												6	220,00				 																								6	220,00				

30 Sněhová	fréza 1 																									33	900,00				 																					33	900,00				

Celková	cena	bez	DPH 									1	134	670,00				

Celková	cena	s	DPH 									1	372	950,70				

Dne:

Dolní	120/5

,	jedantel

Clever	IT	Technology	s.r.o.

IČ:	Dolní	120/5,	783	13	Štěpánov
783	13	Štěpánov

Ozn.

Prodávající	prohlašuje,	že	předměty	dodávky	plně	odpovídají	parametrům	uvedeným	zadavatelem	v	technickém	popisu	-	v	
příloze	č.	2	Kupní	smlouvy	a	nabídkové	ceny	jsou	uvedeny	za	celé	plnění	předmětu	veřejné	zakázky	se	zakalkulováním	všech	
prací,	dodávek	a	služeb,	potřebných	ke	zdárnému	předání	a	užívání.				



Příloha	č.	2	Kupní	smlouvy	
Technická	specifikace	

Technická	specifikace		
Součástí	 projektu	 je	 pořízení	 investic,	 které	 přímo	 souvisí	 s	 realizací	 aktivit	 projektu,	 a	 jsou	
nezbytné	 zejména	 pro	 úspěšnou	 realizaci	 tranzitních	 plánů.	 Předmětem	 výběrového	 řízení	 je	
vybavení	tří	cvičných	pracovišť:	

- Cvičná	kuchyňka	
- Cvičné	rehabilitační	pracoviště	
- Cvičné	pracoviště	úklidových	služeb	

	

Technická	specifikace	položek	pro	vybavení	pracoviště	–	Cvičná	
kuchyňka	
	

Položka	 Technická	specifikace	
Šoker	-	Šokový	zchlazovač	a	zmrazovač	 Šokový	zchlazovač	a	zmrazovač	

Kapacita	min.	5x	GN	1/1	
Funkce	šokového	zchlazování	
Funkce	zmrazování	
Funkce	rozmrazování	
Provedení:	nerez	

Profesionální	chladící	stůl	 Profesionální	chladící	stůl		
Dvoudvéřové	provedení,	objem	min.	270	l.	
Kapacita	min.	2x	GN	1/1	
Horní	chlazený	prostor	pro	vložení	
gastronádob	
Nejnižší	dosažitelná	teplota	chlazeného	
prostoru	min.	-1°C	
Provedení:	nerez	

Dvoudřezový	mycí	stůl	 Samostatně	stojící	mycí	stůl		
Dva	zabudované	dřezy,	odkládací	deska	
Provedení:	nerez	

Chladící	vitrína	 Chladící	vitrína	
Objem:	min	100l	
Prosklení,	otvírací	dveře	z	obou	stran	
(samoobslužná)	
Nejnižší	dosažitelná	teplota	chlazeného	
prostoru	min.	+3°C		

	

Prodejní	cena	zahrnuje	dopravu	na	místo	určení	(adresa	kupujícího).	

Prodejní	cena	zahrnuje	kompletní	montáž	a	instalaci	na	místě	určení,	včetně	souvisejícího	
montážního	materiálu.	

	



	

Technická	specifikace	položek	pro	vybavení	pracoviště	–	Cvičné	
rehabilitační	pracoviště	
	

Položka	 Technická	specifikace	
Mobilní	koupací	vana	 Mobilní	koupací	vana	pro	provádění	osobní	

hygieny	ležících	pacientů.	
Materiál:	gumová	textilie	
Nafukovací	okraje	
Určeno	pro	lůžko	200	x	90	cm	
Včetně	sprchové	hlavice	a	přívodní	hadice	

Odlehčený	invalidní	vozík	 Skládací	hliníkový	rám	
Odnímatelné	stupačky	
Nastavitelné	loketní	opěrky	
Zadní	kola	–	plná	
Parkovací	brzdy	
Nosnost	vozíku	min.	100	kg	

Závěsný	elektrický	zvedák	 Závěsný	elektrický	zvedák	pro	osoby	se	
zdravotním	postižením	
Kovová	konstrukce	
Pojezdová	kolečka	–	alespoň	jeden	pár	kol	
otočná,	alespoň	jeden	pár	kol	–	s	brzdou.	
Rozsah	zdvihu:	nejméně	v	rozsahu	60-150	cm	
a	větším	(např.	55	–	155	atd.)	
Elektrické	ovládání	s	ovládací	jednotkou	
Ovládací	jednotka	součástí	dodávky	
Nosnost:	min	150	kg	

Závěsný	kurt	 Závěsný	kurt	pro	zavěšení	do	elektrického	
zvedáku.	
Závěsný	kurt	bude	kompatibilní	s	elektrickým	
zvedákem.	
Závěsný	kurt	umožní	pohodlný	vzpřímený	
sed	pacienta.	
Nosnost	min	100	kg	

Elektrické	polohovatelné	lůžko	 Elektrické	polohovatelné	lůžko	pro	
ošetřovatelskou	péči	
Standardní	lamelový	rošt	
Elektrické	ovládání	polohování	
Požadované	polohy:	

- Základní	vodorovná	poloha	
- Zvednutá	zádová	část	o	70°	-	do	sedu	
- Zvednutá	stehenní	část	o	18°	s	tím,	že	

holenní	část	zůstává	ve	vodorovné	
poloze	

- Sklopení	holenní	části	tak,	že	paty	
jsou	v	úrovni	sedací	části	

- Zvednutí	či	snížení	lůžkové	plochy	
jako	celku	o	min	30	cm	

Pojezdová	kolečka	s	brzdami	



Výškově	nastavitelná	ochranná	čela	
(zábrany)	kolem	postele	

Podložka	pro	přesun	 Zdravotnická	podložka	pro	přesun	z	lůžka	na	
lůžko,	vozík	či	operační	sál	
Rozměry	min:	170	x	50	cm	
Nosnost	min:	100	kg	

Antidekubitní	matrace	s	kompresorem	 Antidekubitní	matrace	pro	dlouhodobě	ležící	
pacienty	
Rozměr	min:	180	x	80	cm	
Nosnost	min:	100	kg	
Proměnlivý	tlak	vzduchu	
Nastavitelný	tlak	vzduchu	
Proměnlivý	tlak	vzduchu	
Kompresor:	součástí	dodávky	

Antidekubitní	matrace	klinická	 Antidekubitní	matrace	klinická	
Rozměr	min:	180	x	80	cm	
Nosnost	min:	100	kg	
Pěnové	provedení	

Masážní	matrace	-	elektrická	 Elektrická	masážní	matrace	
Masážní	zóny:	ramena,	horní	část	zad,	spodní	
část	zad,	stehna	
Vibrační	motorky:	ano,	min	5	
Schopnost	hřání:	ano,	min	2	zóny	
Automatické	vypnutí	po	časovém	intervalu	

Profesionální	masážní	křeslo	 Profesionální	elektrické	masážní	křeslo.		
Schopnost	masáže	-	masáž	chodidel,	nohou,	
hýždí,	beder,	rukou,	ramen,	zad,	krku.	
Elektronický	ovládací	mechanismus.	

Běžecký	pás	 Elektrický	běžecký	pás	sklopitelný	
Běžecká	plocha	min	140	x	40	cm	
Nastavitelná	rychlost:	min:	1,0	–	15	km/h	
Nosnost	min.:	100	kg	
Nastavitelné	stoupání:	do	15%	

Sedací	vak	 Standardní	sedací	vak		
Výška	100	cm	
Materiál:	ekokůže	

	

Prodejní	cena	zahrnuje	dopravu	na	místo	určení	(adresa	kupujícího).	

Prodejní	cena	zahrnuje	kompletní	montáž	a	instalaci	na	místě	určení,	včetně	souvisejícího	
montážního	materiálu.	

	

	



Technická	specifikace	položek	pro	vybavení	pracoviště	–	Cvičné	
pracoviště	úklidových	služeb	
	

Položka	 Technická	specifikace	
Pračka	 Bubnová	pračka		

Samostatně	stojící	
Boční	plnění	
Kapacita	11	kg	prádla	
Funkce	odstřeďování,	rzchlost	otáček	min	
1000	ot/min.	
Funkce	aquastop	

Sušička	 Sušička,	volně	stojící,	kondenzační	
Typ	plnění:	z	boku	do	bubnu	
Typ	sušičky:	kondenzační	
Náplň:	min	6	kg	
Energetická	třída	min:	A++	

Napařovací	figurína	na	košile	a	kalhoty	 Napařovací	figurína	na	košile	a	kalhoty	(bude	
obsahovat	oba	nadstavce)	
Podpora	velikosti:	od	XS	do	XXXL	
Teplý	i	studený	vzduch	

Žehlící	mandl	 Průmyslový	žehlící	mandl	
Vkládací	šířka	válce:	100	cm	
Průměr	válce	min	250	mm	
Elektrický	ohřev	
Plynulá	volba	teploty	
Galvanicky	pokovovaný	plášť	
Kapacita:	min:	20	kg	/	h	
Ovládání	nožním	pedálem	
Ochrana	rukou	+	central	stop	

Foliová	balička	prádla	a	oděvů	 Jednoduchá	foliová	balička		
Kovový	rám	
Balení	do	tepelně	smrštitelné	folie	bez	
vakuace,	bez	tepelného	smršťování	
Šířka	dráhy	pro	balení:	min	600	mm	
Typ	folie:	polorukáv	
Součástí	baličky:	podavač	folie	-	cívka	
Ruční	způsob	balení	sklopením	páky	

Žehlicí	stroj	 Dvoudílný	žehlicí	parní	generátor	–	skládající	
se	ze	základny	-	parního	generátoru	a	vlastní	
žehličky	
Funkce	generování	páry	
Funkce	vertikálního	napařování	
Výstup	páry:	min	150	g/min	
Tlak	páry	min:	5bar.	
Elektronické	ovládání	

Žehlicí	prkno	 Standardní	žehlicí	prkno	s	plochou	min	120	x	
30	cm	+	odkládací	plochou	

Skladový	regál	 Skladový	regál		
Rozměry:	90	x	30	x	180	mm	
Počet	polic:	5	
Nosnost:	min.:	100	kg	na	jednu	polici	



Průmyslový	vysavač	 Průmyslový	vysavač	
- Mokré	vysávání	
- Suché	vysávání	
- Fukar	

Výkon	min:	800W	
Parní	mop	 Parní	mop	na	podlahy	

- Nádstavec	na	rovné	podlahy	
- Nádstavec	na	koberce	

Tyčové	provedení		
Parní	čistič	 Ruční	parní	čistič	na	odstraňování	nečistot	

- Ruční	hubice	pro	obecné	použití	
- Bodová	tryska	
- Kartáč	

Tlak	páry:	min	2	bar.	
Zametací	stroj	 Manuální	zametací	stroj	na	chodníky	a	menší	

plochy	
Pracovní	šířka:	min	50	cm	
Způsob	metení:	rotační	kartáče	
Sběrná	nádoba	součástí	stroje	
Objem	sběrné	nádoby	min	15	litrů	

Elektrický	fukar	na	listí	a	nečistoty	 Elektrický	fukar	na	listí	a	nečistoty	
- Funkce	sání	do	pytle	
- Funkce	fukaru	

Pytel	součástí	dodávky	
Objem	pytle	min	30	litrů	

Sněhová	fréza	 Motorová	sněhová	fréza	
Čtyřtaktní	motor	
Dvoustupňová	převodovka	
Šíře	záběru	min	50	cm	
Funkce	otáčení	komínu	
Nastavení	délky	odhozu	sněhu	
Motorizovaný	pohon	stroje	

	

Prodejní	cena	zahrnuje	dopravu	na	místo	určení	(adresa	kupujícího).	

Prodejní	cena	zahrnuje	kompletní	montáž	a	instalaci	na	místě	určení,	včetně	souvisejícího	
montážního	materiálu.	

	




